HTC Nieuwsbrief maart 2014
Voorjaarscompetitie
De teams zijn gevormd en de
banen worden gereedheid
gebracht. De eerste klusdag
is geweest en het
clubgebouw is schoon, de
borden geboend en het
terras klaar voor mooi weer.
Ook als je zelf niet speelt of je
komt terug van je uitwedstrijd…..kom kijken,
gezellig!!

Met het schitterende weer van de laatste
tijd begint het bij veel mensen alweer te
kriebelen om lekker buiten te gaan
tennissen.
Gelukkig
heeft
het
voorjaarsonderhoud van de banen geen
vertragingen opgelopen en wordt er door
de mensen van de baancommissie druk
gewalst en gesleept om de banen op tijd
weer speel gereed te maken. Indien er
voldoende mensen komen helpen op de
eerste klusdag deze week dan kunnen de
netten van baan 1 & 2 worden
opgehangen en kan er dit weekend al
worden getennist. Zoals bekend vergen
baan 3 & 4 meer geduld maar zoals het er
nu naar uitziet moeten die voor eind
volgende week ook bespeelbaar zijn.
Andere klussen welke we graag gedaan
willen hebben zijn het omhalen van
brandnetels, braamstruiken en andere
wildgroei langs het grasveld en het
opruimen van al het gevallen blad. Bent u
dus in het bezit van een bosmaaier,
bladblazer en/of gras hark, neem die dan
mee.
Helaas komen met het stijgen van de
temperatuur ook minder gewenste
elementen weer uit hun hol kruipen. De
wat oudere jeugd welke met hun auto’s
de parkeerplaats het afgelopen jaar in
hun bezit had genomen heeft een
andere hangplek gevonden. Helaas
hebben zij plaats gemaakt voor nog
jongere, nog brutalere lokale schoffies en
de rommel op het parkeerterrein had
twee weken geleden ongekende vormen
aangenomen. Gelukkig heeft de
gemeente de rommel opgeruimd en een
grotere stevigere afvalbak geplaatst. Dit
is echter geen garantie dat dit zo zal
blijven. Vandaar dat het bestuur heeft
besloten om in de kantine een lijst op te
hangen waar u uw klachten en/of

opmerkingen kwijt kunt. Dit kan variëren
van mankementen aan banen en
clubgebouw tot de meer serieuze
klachten over lastig vallen door de jeugd.
Schroom niet deze te gebruiken , want
wie schrijft, die blijft!

Tenniskids World Tour
We merken er niet veel van, maar echt
we hebben ook jeugdleden!
O.l.v. een leraar van Tennisschool Koning
uit Emmen worden onze toekomstige
toppers klaargestoomd voor het grote
werk. Op weg daar naartoe doen ze mee
aan het KNLTB programma Tenniskids
World Tour. De verenigingen van de
deelnemers verzorgen per toerbeurt een
wedstrijd dag. Wij dus ook! Antje Prakken
heeft aangeboden het wedstrijddeel
onder haar hoede te nemen, maar, u
raad het al: op die dag hebben we nog
een paar extra handen nodig…te weten
1 assistent wedstrijdcoördinatie en 2
personen achter de bar. De datum:

Zondag 4 mei.
thema: Spanje
opgave via info@hveldtennis.nl

Agenda:

Klusdagen 2014

zaterdag 21 maart
zaterdag 29 maart

Aanvang 09.00 tot ongeveer 12.00
Op deze klusdagen kunnen ook de
pasjes opgehaald worden.

zaterdag 29 maart
Opening Toss, 19uur kantine open en
19.30u de baan op.

Aanvang
voorjaarcompetitie:
week 14 van 2014
haal je pasje op!

zondag 4 mei Tenniskids
World Tour
Spanje!
Week 24
Het Meubeldiscount Open!!
Naast dat we in leden zullen
moeten groeien, is het bestuur
nog op zoek naar bestuursleden
die activiteiten willen coördineren
en iemand voor communicatie en
pr. Bestuurslid wil niet per sé
zeggen dat je alles ook moet
uitvoeren, maar hij/zij zorgt er voor
dat een aantal activiteiten
doorgang vinden.
Help mee om de club levendig te
houden en geef je op als
vrijwilliger bij iemand van het
huidige bestuur of via
info@hveldtennis.nl
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